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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (Mt 16, 13-20) 
Ty jesteś Piotr  
i tobie dam klucze królestwa niebieskiego  
 
 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:  
«Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 
 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni  
za Jeremiasza albo za jednego z proroków». 
 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 
 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 
 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem 
nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie 
powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek 
zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie  
rozwiązane w niebie». 
 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. 
 

—————————————————————————————————————— 
 

KLUCZE KRÓLESTWA  
NIEBIESKIEGO …. 

 
Bóg buduje Kościół na wierze uczniów, 
na ich wyznaniu wiary; na tych, którzy 
nie byli bezgrzeszni i doskonali. Prze-
cież wiemy, że Piotr taki nie był.  
O co w tym wszystkim chodzi? 
Jezus pokazuje nam w ten sposób,  
że jest najbardziej postępowy i otwarty 
na słabego, grzesznego człowieka.  
Nie oczekuje aż będziemy doskonali  
i bezgrzeszni, ale chce byśmy pozosta-

wali otwarci na Jego głos i byśmy odważnie głosili innym to, co sami od Niego słyszymy. 
Piotr usłyszał: „Tobie dam klucze królestwa niebieskiego”. Klucze są symbolem duchowej 
władzy Piotra i jego następców, obecnie w ręku papieża Franciszka. Czego dotyczy ta wła-
dza? Co Piotra zamyka i co otwiera? Są to klucze do poznawania prawd wiary, które otwie-
rają przed człowiekiem świat dobra i zła, tzn. istnienia rzeczywistości Nieba i rzeczywistości 
piekła jako konsekwencji, następstwa wolnych decyzji każdego z nas pójścia za Jezusem 
albo odejścia od Niego. Są to klucze do Bożej łaski, których nośnikami są sakramenty,  
np. każda Eucharystia, kiedy przez dłonie kapłana spływa łaska konsekracji chleba i wina, 
tak że stają się Tym samym Chlebem i Tą samą Krwią Chrystusa, Które zostały wydane  
za nasze zbawienie. Albo klucze łaski Bożego miłosierdzia płynącego przez sakrament  
 



pokuty. Są to również klucze prawa obowiązującego wszystkich ochrzczonych – swoistej 
dyscypliny kościelnej, z którą obecnie jest najwięcej zamieszania. Bo człowiekowi wydaje 
się, że mu się wszystko należy, że wszystko może i że to tylko kwestia ceny albo ataku  
czy nacisku wywartego na tym czy innym kapłanie. I tutaj potrzeba mojej świadomości,  
że poniekąd klucze Królestwa, które zamykają, bądź otwierają świat Bożych łask, zostały 
złożone w moje ręce. Co to znaczy? Moja współpraca z Bożą łaską i nieustanne podejmo-
wanie życia zgodnego z wiarą otwierają nam ten świat. Ale analogicznie moje decyzje, zgo-
da na grzech, zatwardziałość serca powodują, że sam sobie zamykam świat królestwa nie-
bieskiego, przynajmniej na płaszczyźnie dyscypliny kościelnej. Nie można o tym nie wspo-
mnieć, ale naprawdę ojcem chrzestnym czy świadkiem bierzmowania nie może być osoba 
rozwiedziona, żyjąca w nowym związku niesakramentalnym czy żyjąca w konkubinacie. Nie 
dlatego, że te osoby są gorsze, dyskryminowane lub dlatego, że ksiądz się uparł. Ale z tego 
powodu, że aktualne życie zamknęło drogę do tych drzwi. Nie może jednorazowego roz-
grzeszenia przyjąć ktoś, kto w ogóle nie może otrzymać rozgrzeszenia. A czasem się zda-
rza, że ludzie próbują wymusić to na księdzu ze względu na chrzest dziecka, Pierwszą Ko-
munię czy pogrzeb w rodzinie. Nie można żądać od księdza, aby zgodził się na dwóch oj-
ców chrzestnych czy dwie matki chrzestne, bo – jak sami „proszący” tłumaczą – „nie mają 
kogo wziąć”.  
Ktoś powie: a gdzie miłosierdzie? Odpowiem: na Krzyżu Jezusa, który nie może być wy-
mówką służącą do unieważnienia przykazań i sakramentów. 
Jak myślisz: dlaczego bramy piekielne nie przemogą Kościoła? Bo tak powiedział Jezus! Nie 
pomysły człowieka, nie postępowi reformatorzy, którzy często z Kościołem nie mają  
nic wspólnego, ale wiara w Jezusa i uwierzenie Jezusowi, że to On wie lepiej.  
A Ty co robisz ze swoimi kluczami do królestwa niebieskiego??? 
 

——————————————————————————————————————— 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 
 

 Święty Bartłomiej (24 sierpnia) jest jed-
nym z dwunastu Apostołów, których wybrał sobie Jezus  
spośród kilkudziesięciu uczniów. W Ewangeliach spoty-
kamy dwa imiona: Bartłomiej i Natanael. Synoptycy 
(Mateusz, Łukasz i Marek) używają nazwy pierwszej, 
natomiast Jan posługuje się imieniem drugim. Jednak 
według krytyki biblijnej i tradycji chodzi w tym wypadku  
o jedną i tę samą osobę. Jan pisze o Natanaelu jako  
o Apostole (J 1, 35-51; 21, 2). Ponadto akcentuje wyraź-
nie, że Natanaela łączyła przyjaźń z Filipem Apostołem, 
a synoptycy umieszczają Bartłomieja zawsze właśnie 
przy Filipie w katalogach Apostołów (Mt 10, 3; Mk 3, 18; 
Łk 6, 14). Co więcej, są oni nawet wymienieni ze spójni-
kiem "i": "Filip i Bartłomiej". Aramejskie sło-
wo Bartolmaj znaczy tyle, co "syn Tolmaja". Z tym imie-
niem spotykamy się w Biblii kilka razy (Joz 15, 14; 2 Sm 

3, 3). Wyraz Natanael jest imieniem hebrajskim i znaczy tyle, co "Bóg dał" - byłby więc od-
powiednikiem greckiego imienia Teodoros czy łacińskiego Deusdedit oraz polskiego Bog-
dan. Z imieniem Natanael spotykamy się w Piśmie świętym znacznie częściej (Lb 1, 8; 2, 5; 
7, 18; 10, 15; 1 Krn 2, 14; 15, 24; 24, 6 i in.). Jeśli Bartłomiej jest tożsamy z Natanaelem, to 
jego imię brzmiałoby poprawnie: Natanael, bar Tholmai (Natanael, syn Tolmaja). Synoptycy 
wymieniają imię św. Bartłomieja jedynie w katalogach Apostołów. Św. Jan podaje, że pocho-
dził z Kany Galilejskiej. Szczegółowo zaś opisuje pierwsze spotkanie Natanaela z Chrystu-
sem (J 1, 35-51), którego był naocznym świadkiem. To Filip, uczeń Pana Jezusa, późniejszy  
 



Apostoł, przyprowadził Natanaela do Chrystu-
sa i dlatego zawsze w wykazie Apostołów  
Natanael znajduje się tuż za Filipem. Niektórzy 
uważają, że to właśnie na weselu Natanaela w 
Kanie był Chrystus z uczniami i Matką, gdzie 
na Jej prośbę dokonał pierwszego cudu.  
Z opisu pierwszego spotkania wynika, że Nata-
nael nie był zbyt pozytywnie nastawiony  
do mieszkańców Nazaretu. Kiedy jednak usły-
szał słowa Chrystusa i poznał, że Chrystus 
przeniknął głębię jego wnętrza, serce i duszę, 
od razu zdecydowanie w Niego i Jemu uwie-
rzył. Świadczy to o wielkiej prawości jego serca 
i otwarciu na działanie łaski Bożej. Odtąd już 
na zawsze pozostał przy Chrystusie. O Nata-
naelu św. Jan Ewangelista wspomina jeszcze 
raz - brał on udział w cudownym połowie ryb 
na jeziorze Genezaret po zmartwychwstaniu 
Chrystusa (J 21, 2-6). 

 
=================================== 

 

W TYM TYGODNIU: 
 

NOWY PROBOSZCZ W NASZEJ PARAFII 
Witamy serdecznie ks. Tomasza Jaskółkę, nowe-
go proboszcza naszej parafii. Ufamy, że łaska 
powołania będzie owocowała skuteczną pracą 
duszpasterską, że umocni Ksiądz naszą wiarę  
i sprawi, byśmy codziennie wydawali jej owoce. 
Życzymy, aby czuł się Ksiądz dobrze w naszej 
wspólnocie, otoczony życzliwością, zrozumie-
niem i wsparciem, aby nigdy nie zabrakło  
Księdzu wytrwałości i odwagi w budowaniu  
żywego Kościoła. Zapewniamy, że będziemy 
Księdza wspierać modlitwą i pomocą. 

                                 Szczęść Boże! 
     Parafianie 
 

CZCICIELE MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 
POMOCY  

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w środę o 17.45. Msza św. dla wszystkich  
czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
o godz.18.00.  
 

ADORACJA  
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

W każdy czwartek zapraszamy na adorację 
Najświętszego Sakramentu o godz. 17:00. 
 

KANCELARIA PARAFIALNA 
Biuro parafialne czynne w sobotę od godz. 9:00 
do godz. 12:00 w salce katechetycznej. Zawsze  
 
 
 
 

można się umówić telefonicznie lub po mszach  
w tygodniu. 
 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA  
Okazja do spowiedzi św. codziennie przed Mszą 
świętą. 
 

KORONAWIRUS 
W związku z pandemią prosimy, by przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa i higieny poprzez obmycie 
rąk i trzymanie maski na twarzy i nosie. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Za modlitwy, życzliwość i wszelkie złożone 
ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać,  
a wszystkim solenizantom i jubilatom  
życzymy wiele łask Bożych. 

 
Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Królowej  

Polski w Kaliszu Pomorskim 
 ks. Tomasz Jaskółka – proboszcz 
 ks. Przemysław Gracek - wikariusz 

 
=================================== 

 
NAUCZANIE PAPIESKIE  

O EUCHARYSTII 
 

„Pełny kult jaki Kościół oddaje 
Bogu, ma być zarówno  
zewnętrzny jak i wewnętrzny. 
Zewnętrzny – gdyż wymaga 
tego natura człowieka, która 

składa się z duszy i ciała. Po drugie dlatego, 
że z Bożego zrządzenia tak się dzieje, iż „gdy 
Boga poznajemy w sposób widzialny, to wów-
czas przez niego bywamy pozyskiwani dla 
miłowania rzeczy niewidzialnych”. Poza tym 
cokolwiek z ducha pochodzi, wyraża się  
w sposób przyrodzony przez zmysły”  
     Pius XII 
 
———————————————————— 

 
W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI DO 

 WIECZNOŚCI:  
KACZMAREK Zygmunt lat 83 
SŁAPCZYŃSKA Urszula lat 62 
 
Wieczny odpoczynek racz IM 
dać Panie… 
 

 
 

=== przez nas.  



   INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

23.08.2020 

10:00 

BIAŁY ZDRÓJ † Mirosław MARAS 

27.08.2020 

CZWARTEK 

16:00 

BIAŁY ZDRÓJ 

INTENCJA WOLNA 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

30.08.2020 

10:00 

BIAŁY ZDRÓJ  

INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

23.08.2020 

08.00 
† Janina (w 1 r. śm.) i Józef (w 34 r. 
śm.) KILIJAŃSCY 

12.00 Za Parafian 

18.00 † Piotr SAŁAHUB  

PONIEDZIAŁEK 24.08.2020 

18.00 
† Joachim (12 r. śmierci) i † Zenona  
(5 r. śmierci) PATYCCY  

WTOREK 25.08.2020 

18.00 † Anna RZESZUTO (2 r. śmierci)  

ŚRODA  26.08.2020 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań  
do MB Nieustającej Pomocy  

18.00 
Dziękczynno – błagalna w 60 rocznice 
urodzin Mariana KUJAWSKIEGO i 
Marii NICIŃSKIEJ   

CZWARTEK  27.08.2020 

18.00 
†† Albina, Monika, Krzysztof, Jan 
BEJNAROWICZ 

PIĄTEK  28.08.2020 

18.00 † Anna MICHALSKA 

18.00 
† Ryszard KABS(10 r. śmierci), † Jani-
na SZPURA i †† z rodziny  

SOBOTA  29.08.2020 

18.00 †† Mieczysław i Anna KURYŁOWICZ  

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

30.08.2020 

08.00 † Zdzisław KACZOREK (3 r. śmierci)  

12.00 Za Parafian  

18.00 
† Przemysław ARAŚ ( w 3 miesiąc  
po śmierci)   

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  
P.W. M. B. KRÓLOWEJ POLSKI  

ul. Krzywoustego 4, 78-540 Kalisz Pomorski  
tel. 94 361 63 64; 606 422 865 

www.parafia.kaliszpom.pl 
Email: parafia.kalisz.pomorski@gmail.com 

Facebook: Parafia Kalisz Pomorski 


